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Med Lunde Kursuscenter som standkvar-
ter løb årets derby af stabelen 15-16.april. 
Stedet og omgivelserne egner sig fortrinligt 
til at huse den store skare af hundefolk, 
dommere og andet godtfolk, som altid om-
gærder årets derby. Det var så anden gang, 
at man afholdt forårsderby og også anden 
gang, man var nødt til at udsætte derbyet en 
månedstid pga. vejrlig. Noget kunne tyde 
på, at vi atter er ved at få vintre med frost og 
sne, sådan som det var i vores barndom – i 
hvert fald i erindringen.

-
ledelsen, men jo da også af standkvarter 

opgave med bravour. 

l dette års derby startede to bretons, seks 
irske settere, ni gordonsettere, 13 engelske 
settere og hele 28 pointere. De gik på seks 
hold.
  Terrænledere havde lagt et stort arbejde i 

en uriaspost medio april, hvor markarbejde, 

på fuglene. Det skulle også vise sig, at de 
-

dene var tilsyneladende dårlige om freda-
gen, så hundene havde bøvl med at hitte 
fuglene og sætte dem..
  Der var efter førstedagens afprøvning 

skudt over ti hunde. Af disse overgik ni til 
andet heat sammen med to hunde, som ikke 
havde haft chance til fugl.

Et stort publikum var troppet op til lørda-
gens afprøvning, og der var en summende 
og forventningsfuld stemning, da Anders 
Varming blæste til samling, og en veloplagt 
formand for derbyudvalget, Asger Stein, bød 
velkommen til alle. Formanden var selvsagt 

værter havde lagt for dagen mht. udsættelse 

at den ”ny” teknologi havde vundet indpas 
omkring til – og afmelding til prøven. Det 
foregår nu i overvejende grad elektronisk og 
sparer mange sekretærtimer og porto.

og Svend Buckhave.
  På vej til det smukke og velholdte gods, 
Boltinggaard, ved Ringe, var der lige mulig-
hed for et slip på en frøgræsmark. Det var 
en heldig beslutning, for her så vi dagens 
eneste agerhøns, 2 par, hvoraf det ene blev 
udnyttet af Fugledes Orkan, der var med 
uden fugletagning, og så var den ekvipage 
inde i varmen.
  På Boltinggaard gik vi på store raps- og 
vintersædmarker, ideelt terræn for derby-

der blev skudt over Sikas Lyt i en fasanstand 
i remise, og det var så dagens anden og 

sidste fuglesituation. Vel så vi et par fasaner 
mere, men det er naturligvis skuffende på 
et derby, at der ikke er muligheder for at se 
hundene for fugl al den stund, at hundene 

ikke mindst pointer Astrups Zaza gik stort 
-

gået til andet heat uden fugl, men desværre 
forgæves. Der var ingen fugle i slippene.

Sikas Lyt havde en virkelig smuk haretur i 

lige en æresrunde i det kuperede terræn i en 
bue ned om publikum, og her benyttede ha-
ren lejligheden til at sige farvel. På vej hjem 
til sin frustrerede fører havde Lyt energi til 
at følge en ny hare på vej, men heldigvis 
forsvandt haren snart bag et rensningsan-
læg. Så var det slut med Lyts eskapader den 

vinder. 
  Derby er jo en avlsprøve, hvor stil og 
format selvsagt må spille en væsentlig rolle, 
og det havde dommertrioen, Allan Olesen, 
Anders Varming og Niels Erik Krüger, da 
også øje for. Alle hundene, der blev placeret, 
havde jo vist fuglearbejde, så langt så godt.

Matchningen foregik på store overskuelige 
rapsmarker
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og Astrups Fighter, begge stortgående og 
stilrene hunde, i øvrigt en da capo af samme 
hundes første slip i andet heat. Som slippet 
skred frem trak Fighter fra og blev en meget 
fortjent derbyvinder. Bojana havde bl.a. en 
lidt drilsk lærke.
  Afslutningen i den smukke borggård på 
Boltinggaard var stilfuld og på samme tid 
både højtidelig og munter. Det varmede helt 
sikkert de stolte hundeførere, at det store 
publikum klappede velfortjent og trykkede 
dem på næven for deres dagspræstation. Lad 
os endelig holde fast i den gode tradition, 
det er at hædre vinderne og slutte med at 
udbringe et leve for Dansk Jagthunde Derby.

PS
Grunden til, at man har valgt at afholde for-
årsderby i en treårig forsøgsperiode er jo,
at man her mener, at chancerne for at få alle 
hundene i fugl er bedre end om efteråret.
  Problemet er bare, at der er trængsel i 
kalenderen om foråret. Derfor må prøven 
ligge tidligt for ikke at kollidere med andre 

så foreløbig bremset det planlagte to gange. 
Naturligvis kan man håbe på, at det gamle 
mundheld: tredje gang er lykkens gang sker 
fyldest.
  Jeg kan godt følge tanken om, at der er 
større chancer for fugl ved parhøns – vi 
skriver 2011, og det er immervæk 60 år si-
den, at man i Otterup og omegn så omkring 
1000 høns på årets derby i september 1950.
  Det valgte tidspunkt for det nuværende  
derby er selvfølgelig et kompromis, for alle 
ved, at det ville være langt bedre at afholde 

ligger hønsene faste steder på marken, 
terrænlederne har styr på dem, og land-
mændene har ikke forstyrret denne ro med 
gødning og gylle m.m.
  Jeg ved godt, at der sikkert vil lyde et 
ramaskrig, hvis man vælger at afvikle der-
byet på hverdage, men hånden på hjertet: 

for at deltage, selv om man er ”arbejds-
ramt.”  Rigtig mange hundeførere har både 
en derbyhund og en vinderklassehund, og 
måtte det knibe med fritid til prøve, kunne 
man jo vælge at prioritere derbyhunden. 
  Nok er vi endnu ikke færdig med forsøgs-
perioden, men alligevel synes jeg, at vi bør 
tage en debat om tidspunkter for derby. 
Det er uomtvisteligt, at der er bedre plads i 
kalenderen i september end i marts.

De placerede hunde. Fra højre.
Derbyvinder: P, Astrups Fighter, Alex Nissen
2. vinder: ES, Bjerndrups Bojana, Svend Aage 
Vad
3. vinder: GS, Østjyllands RBS Sandy, Søren 
Thygesen

4. vinder: P, Fugledes Merlot, Flemming Fug-
lede Jørgensen
5. vinder: ES, Sikas Lyt og Anne B. Hansen
6. vinder: B, Midtvejs Zidane, Allan Hansen/ 
Fører Thomas Klit 

Det er dejligt, når nye og specielt unge hundeførere 
gør sig gældende. Anne B. Hansen viste, at der er 
fremtid i såvel hende som i Sikas Lyt, der blev 5. 
vinder.

en engelsk setter og en pointer, og for 2. år i træk blev 
det pointeren, i dette tilfælde Astrups Fighter, der løb 
med sejren. 

Hvad mon det er, Flemming Sørensen forklarer?

Dommerteamet, Anders Varming, Niels Erik Krüger 
(ordf.) og Allan Olesen, vurderer.

Astrups Fighter på vej mod sejren.


